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 20:32:26, Kategorier: Blogginlägg  

Långsamt mal... om alls. 

Äntligen. Här kommer fortsättningen på följetången som började i januari; den om mitt ms-skov och nya 
bedömningen av arbetsförmågan. 

Resumé... 

I januari fick jag sjukskriva mig en vecka p.g.a. arbetsrelaterad stress som gjorde att jag fick hjärtklappning och 
sömnbrist. I månadsskiftet februari/mars fick jag så ett skov - kanske stressrelaterad då det är en stor utlösande 
faktor som till och med är dokumenterad och forskningsmässigt säkerställd. Mitt skov innebar förlamning vänster 
hand och med svåra smärtor - särskilt om jag tvingade mig till att ändå använda vänster hand. 

Neurologläkare vägrade sjukskriva mig trots att jag inte kunde utföra mitt arbete. Till svar fick jag att skovet inte 
berättigar(?!) till sjukskrivning då regelverket (lagen) säger att arbetsgivaren ska ställa upp med nya och 
anpassade uppgifter under den tid då man inte kan utföra ordinarie arbetsuppgifter. Det höll nu inte arbetsgivaren 
med om, utan jag fick här höra något typ, "du är anställd att utföra ett visst arbete - gör du inte det ska du antingen 
sjukskriva dig eller så ses det som arbetsvägran". Tack. Alltså tvingade jag mig till att överanstränga en icke-
fungerande hand där smärtorna gjorde att jag dagligen satt på jobbet och grät. Plus att det var frustrerande med 
funktionsnedsättningen.  

Här började strulet. Jag blev uppmanad av arbetsgivaren att kontakta företagshälsovården. Det gjorde jag, men de 
vägrade prata med mig om inte arbetsgivaren faxade "remiss". Det gjordes men jag hörde inget. När jag åter 
kollar upp det hela så stämmer inte de uppgifter man har - de har aldrig fått någon remiss och de säger en massa 
andra saker som inte är förankrade i verkligheten. Ny remiss faxas. Efter några veckor får jag på omvägar reda på 
att man vill ha in journalkopior från neurologen och att jag ska fixa detta. Vilket jag gjorde, men det blev liggande 
hos neurologen innan kopiorna gick i väg.  

Nytt... 

Nu. Äntligen. Den 1 juni är min väntan över - jag ska till företagshälsovården. Efter ett halvårs väntan. Men...  

Naturligtvis är där ett men. Där finns så mycket som haltar och jag har många funderingar även om mycket 
kanske inte kan besvaras av företagshälsovården. 

1 - Jag får inte komma till den läkare jag var hos för två år sedan, trots att det heter så. 
2 - Den läkare jag ska till hör inte till det arbetsområde jag befinner mig på. 
3 - Skovet är över men jag har fortfarande svåra smärtor i vänster hand när jag använder handen. 
4 - Jag har andra arbetsuppgifter men istället får jag springa runt så mycket att jag är näst intill förlamad i benen 
på kvällen. 
5 - Vad händer vid nästa skov? Vilka arbetsuppgifter ska jag då utföra? 
6 - Vad krävs för att jag ska få sjukskrivning vid skov? 
7 - Är nuvarande arbetssituation optimal? 
8 - Jag behöver sjukgymnastik men tiden finns inte och jag tröttas ut av att vara så pass (fel) fysiskt aktiv som jag 
är på jobbet. 

Ändå tror jag inte på besöket hos företagshälsovårdsläkaren. Något jag har lärt mig är att ingenting någonsin 
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händer. Arbetsrehabilitering är en myt. 

 •  Ändra..  
 15:39:16, Kategorier: Blogginlägg  

Mjuk dagbokare väljs bort till förmån av vass bloggare? 

Först i går råkade jag upptäcka Newsdesk. En förträfflig tjänst som enligt egen beskrivning förmedlar 
pressinformation till journalister. I nästa stund blev jag irriterad (lindrigt uttryckt) när jag såg uppdelningen 
journalister och informatörer och hur dyrt det var för informatörerna. Men gratis för journalisterna. Hade det inte 
varit för detta hade jag varit intresserad av att utnyttja tjänsten. 

Döm till min förvåning när jag i dag hos Resumé läser:  

Pressmeddelandetjänsten Newsdesk öppnar sin verksamhet även för bloggare. 

Och... 

I ett första läge har Newsdesk bjudit in vad de betcknar som landets 200 vassaste bloggare. 
Inbjudningarna gick ut i fredags och igår. 70 har anmält sig hittills. 

Okej. Så jag är ingen vass bloggare och jag har inte fått någon inbjudan. Så. Sur. Blev. Jag. Nej, jag är väl ingen 
egentlig bloggare som kör med kvasijournalistik, men jag är väldigt intresserad. Särskilt med tanke på att jag har 
ännu en domän som jag hade tänkt köra igång där jag ska granska *hemligt*. I en regelrätt blogg och som 
kvasijournalist*. 

Okej, Newsdesk. Inbjudan borde också gå till de som tappert skriver dagligen år in och år ut. Och som lyckas 
väcka politiker, uppsatta chefer och tjänstemän, samt som i egenskap av dagbokare/bloggare dyker upp i media. 
Min mejladress finns till höger i menyn...  

*Kvasijournalist = min uppfattning av alla som skriver blogg och som bara återberättar sådant som media och 
riktiga journalister redan skrivit om. Det enda man själv gör som kvasijournalist är att hålla med - eller motsatsen. 

 •  Ändra..  

2005-05-30 
 22:10:40, Kategorier: Blogginlägg  

Tanklös 

Det börjar med en tanke. Efter en stund blir de till ord som präntas ner. Plötsligt har man en dagbokstext, färdig 
att publicera för allmänheten. Enda tanken just nu är att krypa ner i sängen, varför ordet aldrig blev till text.  

Kissemissen har diarré i kväll. Så... najs. 

 •  Ändra..  

2005-05-29 
 21:42:50, Kategorier: Blogginlägg  
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Gosigt värre 

Pump it, pump it, pump it... Reklamfilm från Blaupunkt. 

 •  Ändra..  
 21:17:11, Kategorier: Blogginlägg  

De bekämpar brottslighet! 

Totalt meningslöst. They fight crime! Och riktigt roligt. Man får slumpvis inledningen till en bra (?) deckare.  

Men ibland blir det lite märkligt. 

He's a suave amnesiac gentleman spy plagued by the memory of his family's brutal murder. She's a 
virginal red-headed safe cracker looking for love in all the wrong places. They fight crime!  

Hur kan någon med minnesförlust plågas av minnen? 

 •  Ändra..  
 09:32:45, Kategorier: Blogginlägg  

Amen? 

Intressant. Jag tog den test som SivA tipsade om; Vilken religion som stämmer in på mig. 

You scored as Paganism. Your beliefs are most closely aligned with those of paganism, Wicca, or a 
similar earth-based religion. You may also follow a Native American religion. 

Trevligt. Förutom... Det stämde till 79 %. På andra plats, också 79 %, fick jag veta att jag också passar ihop med 
satanismen. Så befriande. Då kan jag, efter behov, pendla mellan dem båda?  

Ja, varför är jag fortfarande med i Svenska kyrkan?  

 •  Ändra..  

2005-05-28 
 19:35:35, Kategorier: Blogginlägg  

Ett riktat grattis... 

En skåning är född.  

 •  Ändra..  

2005-05-27 
 20:17:39, Kategorier: Blogginlägg  

Ett fredagsnöje? 
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Många med migrän vill ha det mörkt, tyst och svalt omkring sig. Jag också. Skillnaden är att jag inte lägger mig 
mörkt, tyst eller svalt. Ligga gör det bara värre för mig. Istället, trots pågående migränanfall, härjar jag omkring. 
Så under gårdagskvällens migränanfall lagade jag mat (kunde inte äta p.g.a. illamående) och skrev månadens 
räkningar. Det var varken mörkt, tyst eller svalt.  

På jobbet i dag har det känts... så där. Huvudet känns som ett enda stort blåmärke och det kommer att hålla i sig 
nu några dagar. Det enda jag inte uppskattar på jobbet vid sådana här tillfällen, är att det är så jävla förskräckligt 
dammigt. Att nysa efter migrän känns. Det känns som om huvudet rullar iväg och man får fånga upp det och sätta 
det på plats igen.  

Oj, nu blev jag distraherad. Misse kom och luktar bajs. Det måste jag utforska.  

Några minuter senare... 

Äh, misse utforskar själv. 

 

 •  Ändra..  

2005-05-26 
 20:45:29, Kategorier: Blogginlägg  

Boksvar 

Bittis webbslav har fräckt ställt frågor till mig och här är mina svar. 

Antal böcker jag äger? 

Utan att att ställa mig att räkna dem, så gissar jag på cirka 600.  

Den senaste boken jag köpte? 

Förra sommaren köpte jag 8 st böcker av David (& Leigh) Eddings efter att snabbt ha plöjt igenom 10 böcker av 
nämnda författare. Det har inte gått lika snabbt sedan. Efter ett år är jag inne på bok fyra, som är... 

Den senaste boken jag läste? 
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Jag har läst 2/3 av Eddings Belgarath Besvärjaren. Eddings skriver fantasy. Fantasy är något jag tyckt om sedan 
jag läste C.S. Lewis som barn.  

Fem böcker som betyder mycket för mig? (Böcker som jag har läst mer än tre gånger.) 

Gerd Ziegler: Tarot - Själens spegel. 
Min husbibel när det gäller symboltolkning och tolkning av Aleister Crowleys Thoth tarot. Dock finns där 
astrologiska fel i boken som är lätta att missa. 

Margit Sandemo: Sagan om Isfolket. 
Okej. Jag har läst alla 47 böckerna tre gånger om. Böckernas betydelse för mig är att jag imponeras av 
underhållningsvärdet - hur någon kan skriva fängslande med så små medel. Dock ryser jag när det gäller 
blandningen av svenska och norska samt alla stavfel. Hur kan ett bokförlag ge ut böcker som inte är korrigerade 
och korrekturlästa? 

Merri Vik: Lotta-böckerna. 
Mm, nästan alla har jag läst. Om och om igen. Typiska Wahlström-böcker, men också här fängslas jag. Så enkla. 
Så geniala. På samma sätt skulle jag vilja fängsla mina läsare - ha förmågan att driva på i en text. Det är en 
gåva.  

Även om jag bara ger tre exempel så kan man säga att jag med råge inkluderat mer än fem böcker som jag läst 
mer än tre gånger. Välskrivna böcker läser jag inte om. Jag menar... Sånt som räknas som skräp har också ett 
värde; folkligheten. Det lättlästa.  

Be 5 personer att själva skriva om sina böcker. 

Nej, jag tror på delegering. Den som känner sig manad tar på sig ansvaret att besvara frågorna. Själv ska jag 
återgå till självupptagen självömkan då jag under dagen haft fyra separata migränanfall. Eftersom jag också är 
martyr, ska jag nu skriva månadens räkningar... 

 •  Ändra..  

2005-05-25 
 22:32:08, Kategorier: Blogginlägg  

Fanatism 

För några dagar sedan läste jag en liten notis i tidningen som fick mig att fundera. S-kvinnor vill att 
föräldraledigheten ska fördelas enligt följande; fem månader för mamma, fem månader för pappa och tre månader 
att dela på. Motiveringen: 

- Det här är ett sätt att bemöta amningsfanatikerna på... 
(TT) 

Amningsfanatikerna? Hur fanatiska kan de vara, då? Sliter de upp andras avkommer ur barnvagnar på stan och 
tvångsammar dem? Eller offrets ålder kanske inte har någon betydelse? Hur många har råkat ut för dessa 
amningsfanatiker? Är de ett problem? Ett så stort problem att de måste blidkas i föräldraförsäkringen?  

Eller så förstår jag bara inte. Själv tog jag till flaskan som liten och har inte drabbats av detta övervåld. 

 •  Ändra..  
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 20:58:12, Kategorier: Blogginlägg  

Fritt spånande 

Mina lediga dagar är vilodagar. Jag avskyr det. Det är ingen höjdare att efter två dagars arbete vara så däckad att 
hela fridagen tillbringas i sängen - sovandes. Lite lagom utvilad ska jag åter till jobbet i morgon för ännu ett par 
dagars arbete. Därefter kommer helgen med ännu mer sömn. Jag tror att det är detta som är det värsta med att ha 
ms. Behovet av vila och sömn som tar all fritid för att klara av ett yrkesliv. Alla andra symtom och besvär kan jag 
övervinna genom anpassning (min och andras), men tröttheten kan jag aldrig springa ifrån. Och den tar så mycket 
energi och tid. 

Ibland drömmer jag om ett fysiskt aktivt liv. Det är väl minnesbilder från förr. 

Det är inte konstigt. När jag flyttade för fem år sedan gjorde jag en grovsortering och kastade massor av... lump. 
Under senaste fem åren har jag försökt göra ännu en sortering bland allt det jag fick med mig i flyttlasset. Det är 
inte konstigt att det tar tid. Läs första stycket igen för att friska upp minnet, så förstår ni varför. Orken och tiden är 
begränsad. 

Ändå är det kul att gå igenom vad som finns i gömmorna. Jag kastar det mesta men innan dess sitter jag en stund 
med föremålen i handen och minns - bra som dåliga händelser. Att jag kastar så mycket, även sådant som är 
värdefullt rent känslomässigt, beror på att allting ändå är en belastning; ett bagage. Jag vill inte vara 
känslomässigt bunden till ting. Och det har kommit mer och mer senare år. Vi samlar på skräp som inte fyller 
någon funktion.  

Nå, men det som var trevligt att finna i dag, var alla mina vykort. Jag kastar aldrig ett vykort och jag räknar det 
inte som skräp. Särskilt inte vykortet med Svenne och Lotta där de skrivit sina autografer. Jag tror det var från 
1975 då de uppträdde på Christinehof. Oj, har det redan gått 30 år?  

Och så fann jag min id-bricka från gamla jobbet. Det är väl det som är riktigt kul. Jag tycker om att se på foton av 
mig själv (egoegoego!) från olika år, och detta var från cirka 1995, eftersom min vikt pendlar som för Oprah. Med 
tillägget att mitt hårfäste också är spännande att se; hur det klättrat. Eller, ja... Numera, sett bakifrån, så håller mitt 
hårfäste på att sjunka. Typ. 

På tal om håret. Jag har i många år retat mig på att det inte finns bildbevis på mig från den tiden då jag hade långt 
pudelhår ner på ryggen (1989). När jag var hos ömma modern stod jag och tittade i hennes bokhylla och fann mitt 
studentfoto från 1988. Studentmössan dolde det mesta, men det långa håret tittar fram även om det vid tillfället 
inte nått sin fulla potential. Synd att skannern inte fungerar.  

Åh. Ett minne. Min lugg var också en gång i tiden lång. Jag brukade gå runt med håret uppsatt i tofsar hemma. 
Ack, det var tider... med hår. Numera är jag Homer Simpson.  

Doh! 
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1995 - dålig, väldigt dålig, bild av en blond Jontas med sidolugg. 

Tillägg 
Jag fann en inbjudan i form av ett vykort. Min lekkamrat och granne, Mikeal, gick i söndagsskola. Det är han som 
skrivit inbjudan till mig, någon gång på 70-talet. Så nu vet jag vilken söndagsskola det var som kastade ut mig 
efter första gången där. Luterska missionshuset. Om jag inte minns helt fel - vilket jag kanske gör - så sa "fröken": 
- Nu ska var och en be Jesus om någonting. Det ifrågasatte jag med något typ: - Så löjligt, han har ju varit död i 
två tusen år.  

Jag - en hedning, en förtappad själ, bannlyst från alla församlingar och kyrkor. 

 •  Ändra..  
 02:19:56, Kategorier: Blogginlägg  

Två länktips 

Två amerikanska humorbloggar: 

Itchycoo park: Samlar lite roliga saker sett på nätet. 

Overheard in New York: Tjuvlyssnare i New York - folk säger de konstigaste saker. 

Girl #1: Aw, he sent me a message that says "Sweet dreams, gorgeous." 
Girl #2: Hmm. Isn't that what they say to Mafioso girlfriends before they slit their throats and throw 
them in the East River? 

Old black guy #1: You got to take care of your lady. 
Old black guy #2: Uh huh. 
Old black guy #1: Every now and then you got to let her do her nails, do her hair and wash her ass... 
Old black guy #2: Uh huh! 

 •  Ändra..  

2005-05-24 
 19:05:11, Kategorier: Blogginlägg  

Utblick med insyn 
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Mitt tips är att man köper en ordentlig digitalkamera och inte fotograferar med mobiltelefonen. Vardagsfoton med 
mobilen är väl okej, för det blir inga tydliga bilder. Jag testade i morse när jag stod och väntade på flärdtjänsten. 
Bilderna blev något bättre när jag förminskade dem med 2/3.  

 

 

 •  Ändra..  

2005-05-23 
 18:39:34, Kategorier: Blogginlägg  

I gamla hjulspår 

Att det är skillnad på singular och plural kan jag förstå. Fåtal och flertal. Att betydelsen av en mening kan skilja 
mellan singular och plural - ja, det kan jag inte förstå... 
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Jag har så ont i mina lemmar i dag. 
Jag har så ont i min lem i dag. 

Skillnad. En av meningarna stämmer in på mig, men jag tror inte jag säger vilken. Det går nog att lista ut om jag 
säger följande: Jag har pseudoskov efter att ha sprungit runt i Skåne förra veckan utan krycka. Det har blivit mig 
övermäktigt. Nu betalar jag för förra veckans aktiviteter. Därför har jag dragit in min semestervecka som skulle 
infallit om ett par veckor; jag orkar helt enkelt inte vara ledig utan måste få vila upp mig på jobbet.  

Det har gått en dryg vecka sedan jag var på jobbet sist. Jag undrar om det är anledningen till att allting blev så fel i 
dag.  

Jag stämplade in kl. 6.42 vilket inte är något ovanligt. Det ovanliga var att jag först råkade låsa in mig på mitt rum 
då det elektriska låset gick i baklås. När jag väl tog mig ut så, utan att tänka mig för, stängde jag dörren efter mig. 
Och dörren gick i baklås igen. Då var kl. 07. Eftersom jag är så tidig och saknar manuell nyckel, fick jag vänta i 
över en timme innan jag kom in på mitt rum igen. Inte för att det gjorde någonting. Mitt jobb går ut på att göra 
registreringar i en databas som ligger på Internet. Och databasen låg nere till lunch. Ser ni hur effektiv jag varit i 
dag?  

För att riktigt toppa det gick jag på en utbildning i eftermiddags. Först flyttades den fram en timme, vilket gjorde 
att jag fick ett hjärnstillestånd. Sedan - här kommer hjärnstilleståndet - visade det sig att flärdtjänsten skulle 
hämtat mig kl. 14.35 vilket jag i mitt komatösa tillstånd tolkade som "halv fyra". Gissa vem som missade 
flärdtjänsten? Och som kl. 14.35 var på utbildning? Jo, han med lemmen.  

Förmodligen var det mitt tillstånd av vakuumskalle som gjorde att jag på vinst och förlust sista dagen kastade in 
en ny jobbansökan på ett jobb. Vill jag vidare, eller vad? Nja. Det handlar mer om att jag vill så mycket - som att 
känna att jag gör något som när mitt sug efter meningsfullt arbete. Ett eget arbete. Något som inte är ett mellanled. 

Dagens positiva överraskning är att jag ska få omtapetserat hemma. Det är dags för sovrum och hall efter tolv år. 
Åtminstone är det tolv år sedan sist. Dock tyckte jag att tapeterna var rysliga redan när jag flyttade in för fem år 
sedan. Trots klagomål har jag inte kunnat få omtapetserat. När det är hål i tapeten om 20 x 30 cm tycker jag att 
hyresvärden ska ta sitt ansvar, men icke... Fem år har jag väntat. Det enda jag nu vet är att jag inte ska ha gula 
tapeter. Det har jag redan i vardagsrum och i gästrum. Det känns som om en smiley har slukat mig.  Hu.  

Jag har inte sett Star Wars del II som gick på TV3 i går kväll. Men jag spelade in det. Fem minuter efter att ha 
kikat lite i kväll, raderade jag eländet. Jag klarar helt enkelt inte av Jar jar. Räcker det inte med att mina lemmar 
värker? Ah, där kom svaret. Jag har ont i mina armar och ben - inget annat... 

 

 •  Ändra..  

Sida 9 av 18Flärdskrivaren - Arkiv för: Maj 2005

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2005/05/



2005-05-22 
 13:21:55, Kategorier: Blogginlägg  

Katastrofen alla pratar om? 

- Det är en jättekatastrof för Sverige! - 

Vadå? Har det utförts en terroristattack mot regeringschefen? Har något av våra kärnkraftverk börjat läcka? Har 
priset på snus gått upp? Vad? Vad är en jättekatastrof för Sverige? 

Tja. Ovan citat kommer från Rapports sändning i natt när man rapporterade från Kiev att vi får kvala till 
Eurovision Song Contest nästa år. Ursäkta, men hur är det med perspektiv egentligen? 

Och så bara måste jag få säga något som bubblar inom mig i ren och skär skadeglädje... 

Vad var det jag sa!!! Det gick väldigt dålig med skitlåten Las Vegas. Varför köpte jag inte en lott i går? Nå, men 
listan var intressant. Vilka låtar var sämre poängmässigt än Stenmarcks bidrag? Jo, de länder som automatiskt går 
vidare utan kval då de varit med om att starta ESC. De behöver aldrig bry sig om hur bra/dåliga deras bidrag är. 
Sverige brydde sig inte heller då man lät en jury köra över svenska folkets telefonröster. Och så gick det som det 
gick... 

 •  Ändra..  

2005-05-21 
 23:02:17, Kategorier: Schlagermassaker  

Avslut schlagermassaker 

Jag lovar - här kommer ingen mer schlagermassaker. Det sa jag redan den 5 maj och man bör inte bryta ett löfte. 
Kanske jag kommenterar något kring Eurovision Song Contest, kanske... Men jag har sagt det som finns att säga. 
Totalt sett - när man ser till låtar, sång, scenkläder, o.s.v. - så är allt en upprepning i dålig smak. Och jag har som 
sagt redan sagt det som finns att säga.  

Men låt mig citera mig själv från i mars. 

Med juryns inblandning och vissa människors telefonterror så blev det Martin Stenmarck vi skickar 
till Kiev den 21 maj. Skit också! Jag brukar få rätt när jag förutsäger hur placeringen blir i 
Eurovision Song Contest. Nästa år lär vi få kvala till ESC då vi i år kommer att åka ut med buller 
och bång. Vi vinner inte. Vi kommer inte i toppen. Vi hamnar inte i mitten. De flesta länderna i 
Europa telefonröstar och då lär vi inte ha någon chans. Sorry, men så är det. Och jag undrar 
fortfarande. Vad var så bra med vinnarlåten?  

 •  Ändra..  

2005-05-20 
 21:28:09, Kategorier: Blogginlägg  

Hemkomst 
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Fyra dagar i Skåne. Tre år sedan sist. Visst, är det otroligt? Att det gått så lång tid sedan jag var ”hemma” sist. 
Snabbresumé (nåja – relativt): 

Tisdag: 
Resan med tåg. Det gick bra förutom att jag satt dåligt. Jag är lång. Jag är bred. Jag har ett handikapp. 
Kombinationen var inte lyckad, men jag får ju inte Riksfärdtjänst.  

Väl i Kristianstad frågade ömma modern: ”Känner du igen dig?” Jag hade bara ett svar: ”Ja, märkligt nog står ju 
husen kvar trots alla bränder”. Men detta sa jag i tisdags. Det är flera dagar sedan. (Se fredagen här under). 

Under tisdagen, efter fyra timmars tågresa, besökte jag också ”gamla” jobbet under 3½ timme. Många att prata 
med, ändå hann jag inte med alla. Jag fick höra hur lik jag var mig och på det svarade jag: ”Ja, alla andra har 
åldrats utom jag”, vilket togs som en förolämpning?!  

Onsdag: 
Hem till lille far på snabbvisit. Vi hann med en lunch och inte så mycket mer. Kanske han besöker mig i sommar. 
Han har aldrig besökt mig i Göteborg trots att jag nu bott här fem år.  

Torsdag: 
Jakt efter skor. Jag har svårt att finna skor då jag har 47:or. Visst, de finns men jag är plattfotad, har höga 
fotryggar och breda fötter. Jag fick inget napp. Förmodligen får jag göra som min kusin; åka till Malmö för att få 
specialtillverkade skor. Min kusin har visst storlek 50.  

Det blev ett besök hos ”gammelmoster” också (moderns storasyster – i motsats till moderns lillasyster som jag 
kallar ”lillmoster”), som inte bara är moster. Hon är min gudmor också.  

Fredag: 
Jag väcks på morgonen av brandkåren. Det brann i Kristianstad. Igen. Varje dag modern kört runt mig har jag 
hört: ”Ja, där brann det också. Och där var pyromanen också. Ja, där också”. Numera när det brinner i Kristianstad 
med omnejd tror man direkt att det är pyromanen. Han som frikänts trots bevis och som i dagarna begärt närmare 
100 000 kr för att ha suttit häktad. Dock var det inte pyromanen som brände ner ett helt kvarter i Kristianstad för 
en tid sedan, och jag vet inte vad som orsakade dagens brand i puben Banken mitt i centrala Kristianstad under 
morgonen.  

Resan hem gick bra. Tågen var vettigare och bekvämare att åka med i dag. 

Övrigt: 
Kattvakt fick r2 vara. Om man nu minns honom. Det är ändå någon vecka sedan han slutade skriva dagbok. 
Därför hade han så gott om tid till sitt förfogande att han fick göra hembesök hos min misse. Dagliga 
telefonrapporter har lugnat mina söndertrasade nerver. Jag har nästan kunnat njuta av resan ”hem” till Skåne. För 
att besvara två frågor: 1) Gazzy mår bra och 2) Hemma är Göteborg även om det var trevligt med Skånevisiten. 
Synd bara att jag inte hann träffa alla jag borde träffat. Trots att jag bodde hos ömma modern var det inte mycket 
jag fick träffa henne. Nu behöver jag en vecka för att vila upp. Särskilt benen. De har tagit stryk av allt mitt 
farande fram och tilllbaka. 

Övrigt 2: 
Skåne är Pytteland.  
- Jag slog huvudet i taklampan i hallen hos modern. 
- Jag slog huvudet i taklampan i den övre hallen hos modern. 
- Jag slog huvudet i taklampan i gästrummet hos modern. 
- Jag slog huvudet i lampan vid badrummet hos modern. Två gånger. 
- Jag slog huvudet i taket hos modern när jag duschade. 
- Jag slog huvudet i biltaket, moderns bil, två gånger. 
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Under Skånevistelsen har jag haft kronisk huvudvärk och ilsket rött område på flinten. Lätt hjärnskakning?  

 •  Ändra..  

2005-05-15 
 16:22:51, Kategorier: Blogginlägg  

Intermission 2 av 2 

Det händer nästan aldrig att jag lyssnar till musik, såvida det inte är till skivor jag själv köpt. Därför måste jag 
erkänna att det först är i denna vecka som jag hört Josh Grobans låt You raise me up. Som jag tidigare skrivit här, 
för något år sedan, brukar jag ha problem med låttexterna och hur man översätter dem.  

Så, vad betyder egentligen ”You raise me up”? Om det nu är ”raise” det stavas. Du ger mig resning? Öh, är det 
inte lite snuskigt? Eller ska det vara ”rice”? Du smiskar mig med (björk)ris? Öh, nä. Kanske det ska vara ”raze”, 
en förkortningsform av ”razor”? Då skulle betydelsen bli ”du skär upp mig”. Men en sökning på nätet säger att 
”raze” betyder fälla. Du fäller upp mig? Som ett skithuslock?!  

Nej, det är jag som har en anmärkningsvärd fantasi. Tror jag. Förmodligen sjunger han i egenskap av 
vårdkrävande pensionär på serviceboende som behöver hjälp med att lyftas ur sängen.  

För några dagar sedan skrev jag om hur min GP uteblir och att jag inte kompenseras på ett, enligt mig, adekvat 
sätt. Nu tror jag någon driver med mig. I dag fick jag, förutom dagens tidning, torsdagens tidning. Alltså. I 
torsdags fick jag också torsdagens tidning. Vad håller man på med? När blev mitt brevinkast en källa till 
pappersåtervinning? Räcker det inte med att jag fick det förhatliga Vakttornet också för några dagar sedan?  

Nästa gång Jehovas kommer på besök tänker jag förresten tvinga i dem blodpudding. Det är hemfridsbrott när de 
kommer och ringer på dörren och kastar in obeställd ”litteratur”.  

Nu har jag haft HemPC i tre år. Då, när jag tecknade avtal, hette det så vackert: ”Du kommer efter tre år att få 
köpa ut datorn för kanske en 100-lapp”. Nu, tre år senare, efter 22 788 kronors avdrag på lönen för den bärbara 
datorn, är det annat ljud i skällan.  

För att köpa loss min dator ska jag få betala drygt 4 000 kronor! Eller skicka tillbaka den för 800 kronor! Jä*la 
idioter! Lindrigt uttryckt.  

Arbetsgivarens argument:  
- Prestandan är fortfarande så pass bra att marknadsvärdet i dag är 4 000 kr. 
- Månadsbetalningarna ska inte ses som en avbetalning, utan som hyra där kostnaden gått till support och 
försäkring.  

Mitt och andras argument: 
- De som värderat marknadsvärdet är de som ska vara återförsäljare av de begagnade datorerna. Är de inte 
partiska? Så jäkla bra är inte datorerna (Compaq med XP-skit). 
- De som åt arbetsgivaren skrivit detta usla datoravtal borde få sparken! Avtalet är en skandal om alla dessa 
pengar gått till support och försäkring. Kostnaderna har varit för höga. 

Värst är att flertalet anställda är lågavlönade kvinnor (jag räknar mig dit) som nu dyrt, utöver 
månadsbetalningarna, ska straffas. Arbetsgivaren har gratis höjt datakompetensen hos arbetstagarna. Enda 
”kompensationen” är att man har tre månader, istället för en, att lösa datorn eller lämna tillbaka den. Andra 
arbetsgivare har råkat ut för samma men löst det genom att göra ett nettoavdrag varje månad i två år för 
arbetstagaren som på det sättet gjort verkliga avbetalningar. Som det är i dag är denna lösning inte aktuell för min 
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arbetsgivare. Man vill inte ens diskutera privat eller offentligt med någon om sin inkompetens och oförmåga att 
lösa eländet. Hur jag själv ska göra vet jag inte. Mitt avtal går ut i december. Jag hoppas arbetsgivaren tar sitt 
förnuft (?) till fånga på ett eller annat sätt.  

Lika hemskt är att jag genom bruttoavdragen sänkt min egen framtida pension. Också.  

 •  Ändra..  

2005-05-13 
 20:22:46, Kategorier: Blogginlägg  

Dags för visumansökan 

Nu har jag fyllt i min Visumansökan för tillfällig vistelse i Skåne. Jag vet inte om det egentligen är nödvändigt 
eftersom jag är infödd skåning, men jag ses väl som en förrädare och det kan uppstå problem vid passkontrollen. 
Sedan vet jag heller inte vem som ska skriva på min visumansökan, men det ordnar väl sig. Jag har en vecka på 
mig.  

Här är en blank visumansökan. 

Ordlista: 
Håsor = strumpor 
Böjser = byxor 
Farj = färg 
Påg = pojke 
Tös = flicka 
Ålahue = idiot (ålhuvud) 
Go mad = god mat (go mad kan vara engelska men har då annan svensk betydelse) 
Bedor = (socker)betor 
Eda rögad ål = äta rökt ål 
Bonne = bonde 
Rullebör = skottkärra 
Klydderöv = strulig person (kladdröv) 
Mögede = smutsiga 
Speddekaga = spettkaka - skånsk dessertdelikatess 
Nock = nog 
Hialös = stressad 

 •  Ändra..  

2005-05-12 
 22:13:50, Kategorier: Blogginlägg  

Intermission 

En liten uppdatering innan jag återvänder på riktigt? 

Min nya mobiltelefon kom för någon dag sedan. Eller var det i går? Jag har ingen koll på tiden just nu. 
Tidsuppfattningen försvann när jag för tre veckor sedan fick nya arbetsuppgifter. Det hinns inte med någonting, 
känns det som. Och snart ska jag resa "hem". Den planeringen tar också en del tid. Förutom detta håller jag också 
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på med att skapa två nya hemsidor. Tintelin ska få en egen domän och jag har redan lagt ut ett smakprov på vilket 
tema sidan ska byggas på - inkl. dagbok/blogg. 

Telefonen? Den duger. Det gick att ringa med den trots kamera och mp3-spelare. 

 

Men nu har jag inte tid... fixa... dona... jobba... Som sagt - åter omkring 21 - 22 maj, kanske rent av den 20 om det 
kliar för mycket i fingrarna... 

 •  Ändra..  

2005-05-06 
 21:42:23, Kategorier: Blogginlägg  

Paus 

Åter någon gång 21 - 22 maj... 

 •  Ändra..  

2005-05-05 
 21:12:34, Kategorier: Blogginlägg  

Tidspress 

Om lusten faller på uppdaterar jag. Annars har jag det lite körigt fram till ESC* den 21 maj. Och den stora 
nyheten - jag slutar med schlagermassakern. Tiden finns inte.  

* European Song Contest 

 •  Ändra..  

2005-05-04 
 19:03:18, Kategorier: Blogginlägg  

Daho 

Under kvällen har jag sammanställt en musik-cd med favoritlåtar. Istället för att släpa med hela mitt cd-arkiv har 
jag valt ut låtar - udda låtar - som jag ska ha med på jobbet. Det var då, i mitt cd-arkiv, som jag fann Etienne 
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Daho. Vad hände med honom? Skivan Paris Ailleurs släpptes 1991 och min favoritlåt var Saudade (Länk visar 
videon i RealPlayer för den med snabb lina). 

 

Tack, internet! Nu vet jag lite mer om Etienne. Född i Algeriet 1956, flyttade som 16-åring till Frankrike. Första 
skivan kom 1979. Men som jag fann på nätet: 

La reconnaissance devient Européenne avec l'album "Paris Ailleurs" et les titres d'Etienne se hissent 
au sommet des charts anglais. 

Det var just den skiva som jag har i min ägo som han slog igenom i Europa med och tog sig in på engelska 
topplistan. Det som förvånar mig mest är att vi, eller jag, inte hört något om honom. Trots att han efter detta släppt 
ytterligare tio skivor, den senaste i år. 

Jo, jag är nog fortfarande lite svag för Daho. Kanske inte bara Daho, men han får representera alla franska pop- 
och schlagerlåtar som jag lärt mig tycka om genom att ha läst franska i 6 ½ år. Saudade hamnade på min 
samlings-cd... 

Säg mig - har någon tidigare hört talas om honom? 

 •  Ändra..  

2005-05-03 
 22:33:50, Kategorier: Blogginlägg  

Utsökta maj 

Ny månad, ny statistik. Hur kommer man hit via sökmotorerna? 

Månadens nya ord: 
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Lili 

& Sussi? Eller vilken Lili är det man undrar över? Nå, men söker man med stavning "th" på slutet kan det bli 
riktigt intressant. Lilith var Adams hustru före Eva. Feminismen kommer förmodligen därifrån. Men berätta inte 
det för Fi. Initiativet var aldrig deras.  

Sextest 
Är det ungefär som en vintest? Går de att kombinera? Hur många solar får jag i TV4:s Nyhetsmorgon? 

Slampa i Göteborg 
Ja, vems sida skulle man annars komma till på en sådan sökning? Särskilt om jag får prova några vinsorter. 

A chaque pas betyder 
Det är franska. Chaque betyder varje, var. Pas är en negation och ska föregås av ne före verbet och där pas då 
placeras efter verbet. Utan att svara på vad a chaque pas betyder, så kan jag berätta att briller betyder glänsa. Eller 
briljera på svenska. Ja, tänk så många svenska låneord det finns i franskan!  

Gay tv 
Ja, men det är väl all tv? Titta bara på tv-hallåerna och programledarna... Och Fab 5 verkar aldrig ta slut trots att 
de blivit en parodi av sig själva. L Word finns ju också.  

Gucci handväska 
Gucci. Låter det mest som en nysning eller som en EU-standardiserad gurka? Får den plats i handväskan? 

Ilningar i benen 
Doktoronline.se säger: 

Tandkrämen Sensodyn motverkar också ilningar.  

Testa! 

Kylvästar 
De finns att beställa för de som är värmekänsliga - som jag. Var man kan införskaffa dem intresserar mig inte.  

Övriga sökord har förekommit tidigare - fortfarande är melodifestivalen det mest eftersökta: 
Statistik januari 
Statistik februari 
Statistik mars 
Statistik april 

PS! 
Nu har jag besvarat kommentarerna från den 17 mars och framåt. Jag kände mig väldigt utpekad.  

 •  Ändra..  

2005-05-02 
 18:07:58, Kategorier: Blogginlägg  

Lifta med en EPA och ge f*n i mig! 

Mitt gnäll, del 1: 
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Ännu en dag som jag inte fick morgontidningen. När jag bodde i Kristianstad fick man efter reklamation 
Kristianstadsbladet hemkörd under dagen. Så är det inte med Göteborgs-Posten. Efter reklamation förlänger de 
prenumerationen med två dagar. Vad jag vet så kommer jag alltid att ha GP. Det betyder att mitt dödsbo ska få 
minst 8 - 10 tidningar efter att abonnemanget är uppsagt. Gud, så positivt. Varför känns det som om jag dragit en 
nitlott? Dels ingen tidningen, men heller ingen riktig kompensation. 

Mitt gnäll, del 2: 
Ännu en dag där flärdtjänstchauffören försöker utnyttja mig bara för att jag råkar jobba inom vården. Eller, det är 
fel uttryckt. Jag jobbar inte inom vården, jag jobbar där vården finns. Fortfarande har jag i färskt minne den 
gången en chaufför försökte få tag i värktabletter genom mig - inte för att jag jobbade på sjukhus, men då jag hade 
krycka och säkert hade fått starka värktabletter som jag kunde dela med mig av. På senare år har jag också fått ge 
konsult åt benvärk, magvärk och förfrågan om digoxinförgiftning. I dag skulle jag visst svara på vad som hjälper 
mot akut diarré som chauffören tydligen hade. Det hjälper inte att jag säger att jag inte är medicinskt utbildad. Att 
jag sedan kanske vet saker och ting, är en annan sak.  

Andras gnäll: 
Nytt jobb, nya arbetsuppgifter. I stället för att välkomna mig eller stötta mig, får jag bara höra en massa gnäll.  

Surt 1: - Handsfree?! Bärbar telefon?! Ska det vara nödvändigt? (Jo, jag vägrar att sitta och klämma luren mot 
axeln då jag hela tiden sitter i telefon och samtidigt ska skriva på en dator med båda händerna samt har ett mobilt 
arbete där man måste kunna nå mig oavsett var jag är. Jag fick höra något om att behovet inte funnits förr och 
förmodligen får jag inte det jag kräver - jag ger mig inte. Dessutom jag har fler arbetsuppgifter än min 
föregångare). 

Surt 2: - Varför ska du ha hjälp med det? *min föregångare* var inte så besvärlig och arbetade inte så. (Nej, men 
upplys mig gärna om hur *min föregångare* arbetade, för ingen annan verkar veta! Dessutom var en av 
anledningarna till att jag placerades på tjänsten ett önskemål från verksamheten att jag skulle dra upp nya rutiner. 
Glöm sedan heller inte att jag behöver hjälp med vissa saker av medicinska skäl där min tidigare s.k. 
arbetsrehabilitering fortfarande gäller!) 

Vem släpper ut alla bittra människor i samhället? Och vilken postorderfirma delar ut förarbevis åt 
flärdtjänstchaufförer som av medicinska skäl - typ narkotikaberoende och allmän skröplighet - inte borde få köra 
något annat än EPA-traktor i inhängnat område? Jag bara undrar, liksom... 

 •  Ändra..  
 07:10:04, Kategorier: Blogginlägg  

Stark vilja 

Jag måste erkänna att jag inte går till jobbet med samma iver som för en vecka sedan. En vecka med nya 
arbetsuppgifter har tagit musten ur mig både fysiskt och mentalt. Helgens två sovdagar har inte varit nog för 
någon återhämtning. 

En som inte heller är så glad i dag är missen. Om hon fick bestämma, vilket hon får väldigt ofta utom i fall som 
detta, skulle jag inte få gå till jobbet. De morgnar hon märker att jag ska iväg skriker hon oavbrutet. I dag blev 
hon till och med lite tuff. Hur hemskt vatten än är, och hur hemskt väsande vattenkranar än låter, så tog hon ett 
stort steg. Under den tid som jag duschade satt hon 25 cm ifrån mig utan att röra en min. I vanliga fall flyr hon all 
sin värld bara jag tar i duschmunstycket. Men i dag ville hon inte släppa mig med blicken eller gömma sig. Hon 
bevakar mig så att jag inte smiter iväg till jobbet. Tyvärr är det exakt vad jag kommer att göra om 30 minuter och 
hon kan inte hindra mig.  

Tuff misse. Hon äger mig verkligen. Jag är hennes. 

 •  Ändra..  
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2005-05-01 
 14:03:27, Kategorier: Blogginlägg  

17 år sedan 

För sjutton år sedan, 1988 för den som vill slippa räkna på fingrarna, bodde jag fortfarande hemma. Just den här 
dagen, den 1 maj, var lite speciell. Förutom att det är min fars födelsedag (66 i dag) så är det min morbrors 
födelsedag också. Den 1 maj 1988 är mer speciell än så.  

Vi hade födelsedagskalas hemma. Gäster som var där dagtid var min fars fosterföräldrar och min mormor som fått 
persmission från sjukhuset. Hon låg ofta inlagd p.g.a. sina dåliga ben och dåliga cirkulation. Att hon för dagen fått 
permission beror alltså på att hon först ville besöka min far och sedan sin son på födelsedagen. 

Själv mådde jag inte särskilt bra den här dagen. Några dagar tidigare hade jag mönstrat och man hade vid 
läkarundersökning upptäckt en knöl. Den 3 maj skulle jag opereras mer eller mindre akut. Av den anledningen 
kändes inte allt riktigt bra för dagen. Värre skulle det bli.  

Vid kaffet kände jag bara en sådan olustkänsla. Det kröp i mig och jag ville bara bort. Därför gick jag från bordet, 
hur ofint det än var. Jag stängde in mig på mitt rum. Och lyssnade. För jag ville inte se. Några minuter senare 
hörde jag hur porslin gick sönder och min moders förfärade utrop.  

Fortfarande är det jobbigt att behöva tänka eller skriva om händelsen. Därför tar jag det nu lite snabbt. Mormor 
dog, ambulans tillkallades - det tog dock tid innan man kom på telefonnumret till SOS, faderns fostermor var 
dement och undrade varför mormor låg på golvet - varför "människan inte reste på sig". Tragiskt och 
tragikomiskt. Själv satt jag tyst på mitt rum och lyssnade. Och jag var inte förvånad. Jag visste. Hur många 
timmar jag satt på mitt rum, vet jag inte.  

Vid begravningen skulle jag vara kistbärare tillsammans med mina kusiner, men det gick inte. Jag vara 
nyopererad och hade komplikationer. Jag kunde inte ens närvara vid begravningen.  

Vad min mormor betydde för mig, kan jag inte ens säga. Det finns ingen början och jag skulle inte kunna göra det 
rättvist. Jag kan väl säga så här... Morfar dog när jag var sex år (han var min idol) och jag har aldrig känt min 
farmor eller farfar. Mormor... bara var. 

Sjutton år är en relativt lång tid. Varför ligger det då känslomässigt fortfarande så nära? 

 •  Ändra..  

Sida 18 av 18Flärdskrivaren - Arkiv för: Maj 2005

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2005/05/


